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Sjunde roten, tomt 26 
Kvarteret Högvakten 
 

Tjuguförsta roten 1637–57 Sillgatans södra sida mellan 
Femtonde roten 1657–70 Torggatan och Östra Hamnen (mellan 

den av Matthias Schildt av kronan köpta 
hörntomten och Sebastian Thams bak-
gård) 

 

 

Detta var troligen platsen för stadens första högvaktsbyggnad. 

Myntmästare Mikael Hacke 

1637 

Myntmästare Michel Hacke skulle enligt förmyndareregeringens beslut 16.1.1627 ”njuta något 
för sitt hushålls transport och skadestånd”. När han kom till Göteborg fann han, att ”inthet 
myntheri ähr bracht i ett tillbörligit esse, der af han kunde hafwa sin nähring och uppehälle”. 

Cornelius Bruns eventuella tomt 

Gustavi tomtöreslängder 1670–81 1½ tomt. 

Cornelius Brun hade fått avstå sin tomt till staden för det rådhus, som började byggas år 1670. 
Han fick då enligt Wilhelm Berg ersättning i en tomt, som sedermera användes till stadens mate-
rial- och tyghus. Det måste vara detta område vid Sillgatan, som avses. Det framgår dock av bak-
ugnslängderna, att han flyttade till 4.115, kv. Bokhållaren, innan han avled i december 1775. Så 
sent som den 15.2.1692 krävde sonen, då kapten vid garnisonen i Göteborg, Johan Brun betal-
ning för den tomt, som hans avlidne fader rådsförvanten Cornelius Brun hade avstått till rådhus-
bygget. 

Stadstomten 

Gustavi tomtöreslängder 1670–81 

1½ tomt, fri tomt 

Dessa baktomter till stadens Corps de Guardie har i 1696 års tomtöreslängd utökats till hela fyra 
tomter. De omtalas på 1700-talet som stadens tyggård. 

1703–05 bygges här ett tvåvånings trähus med rum för stads- och brandvakt, arrestanter och 
brandredskap samt med ”svåre fängelser” (Baeckström). Högvakten hade sina lokaler söder här-
om. 

På hösten 1739 var på denna tomt tre av B. W. Carlberg ritade grundmurade stenhus färdigbygg-
da; ett stadshus med Corps de Garde och arrestrum, på västra sidan av dess gårdsrum ett brand- 
och spruthus och mot Sillgatan ett verk-  och materialhus. 
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